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Všetkým jubilantom blahoželáme!
Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 
BA-Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-
tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

Jubilanti v septembri                       

Trojánová Juliana  96 
Hakelová Lýdia  92 
Koňakovská Mária  90 
Petrášová Alžbeta  90 
Vaško Michal  90 
Hajdu František  89 
Hojnošová Vilma  89 
Fábiková Helena  88 
Fratričová Matilda  87 
Chovanec Ján  87 
Ružovičová Božena  87 
Veselá Anna  87 
Mlyneková Terézia  86 
Kováčová Emília  85 
Kralovič Jaroslav  85 
Madi Koloman  85 
Bálintová Lýdia  80 
Baumann František  80 
Bělíková Blanka  80 
Jacko Dušan  80 
Konečná Juliana  80 
Krajniak Ján  80 
Paulík Oskár  80 
Turanská Mária  80 
Biharyová Jozefa  75 
Cích Štefan  75 
Civáň Karol  75 
Danišová Cecília  75 
Korčáková Žofia  75 
Krkošková Bernardetta  75 
Slobodová Štefánia  75 

V júli a auguste  sa v Lamači narodili:                                                 

Ľudia z DSS Rozsutec pripravili 
workshopy pre Lamač                                                  

20.augusta 2015 spoločne klienti a  kolegovia 
z Domova sociálnych služieb Rozsutec pripravi-
li v kine Lamač podujatie Kreatívne činnosti na-
šich klientov. Obyvateľom Lamača ponúkli tvo-
rivé aktivity klientov, aby ich mohli vidieť a zažiť, 
pričom si Lamačania mohli jednotlivé činnosti 
vyskúšať a  zaujímavé výrobky vziať domov. 
Účastníci mali na výber zo štyroch workshopov:  
mohli maľovať na sklenené svietniky farbami 
na sklo, vytvárať drôtené ozdoby z  korálok, 
tvoriť papierové záložky do kníh a  vyfarbo-
vať mandaly olejovými pastelmi a  farbičkami. 
Workshopy podporil svojou aktívnou účasťou 
starosta Lamača a  poslanec Bratislavského sa-
mosprávneho kraja  Peter Šramko a  Marta Ja-
nyšková, poslankyňa miestneho zastupiteľstva 

a vedúca kultúrnej komisie. Pre účastníkov boli 
prichystané chutné chlebíčky a koláče. Klienti, 
ľudia s  postihnutím z  DSS Rozsutec, boli radi, 
že aj oni môžu učiť druhých ľudí to, čo ovládajú 
a  inšpirovať dospelých a deti z Lamača svojím 
drobným umením. Umožnili im to poslanci 
miestneho zastupiteľstva Lamač, ktorí finančne 
podporili tento projekt. 

Karola Martáková
DSS Rozsutec

Oslava  a spomienka na tradície kniežaťa 
Rastislava v Hronskom Beňadiku

Skupina priaznivcov múdreho rozhodnutia knie-
žaťa Rastislava - pozvať na Veľkú Moravu solún-
skych bratov – si pripomenula túto udalosť 10. 
júla	na	"hrade"	Lamačana	Stanka	Pánisa	v Hron-
skom Beňadiku. V programe boli dve prednášky  
v  priateľskom diskusnom duchu na uvedenú 

tému, vysviacka nádvoria, prednesy poézie všet-
kých účastníkov, nedeľná omša v  beňadickom 
chráme,  dva spoločenské večery s hudbou a tan-
com na nádvorí, slávnostný obed v  Rytierskej 
sále s poslancami z okolitých obcí a premietanie 
záznamu zo stavby  a  vzniku "hradu".  Prečo tie 
úvodzovky? Pri stavebných úpravách  rodinného 
domu sa zosunul svah po jarných vodách a bolo 
treba vybudovať ochranný múr. Pri jeho stavbe 
skrsla v  hlave majiteľa myšlienka realizovať ho 
v podobe hradného múru i s cimburím, vyhliad-
kovom terasou, už spomínanou Rytierskou sálou 
a  ďalšími miestnosťami i  nádvorím, v  podobe 
zmenšeniny hradu. Tomu odpovedá i  výzdoba 
predstavujúca Rastislava a Cyrila i Metodeja.
Majiteľ ponúkol víkendové pobyty členom 
Jednoty dôchodcov, ktorí toto hojne využíva-
jú, rovnako ako nedeľné hudobné posedenia 
v  lamačskom penzióne "U Zdenky".  Vítaní sú 
všetci Lamačania, tak sa príležitostne zastavte.

Peter Moravický

Rodinné centrum (RC) Obláčik po prázdninách 
opäť srdečne pozýva stráviť čas so svojimi ro-
dinami a deťmi. 
V uplynulých týždňoch sme aktívne oddycho-
vali a  vylepšovali pre Vás priestory rodinné-
ho centra. Najväčším lákadlom bude najmä 
záhrada, kde Vás prekvapí viacero noviniek. 
Najskôr dobrovoľníci v  rámci projektu Naše 
mesto vyčistili ošarpanú stenu. Tá potom do-
stala nový náter a  šikovné členky RC Obláčik 
na ňu prekreslili detský motív od ilustrátorky 
Márie Nerádovej. K  trampolíne zase pribudla 
drevená preliezka s lezeckou stenou, šmykľav-
kou a  hojdačkami. Na chodníku sme doplnili 
vodorovné dopravné značenie ako dráhu pre 
plastové motorky a  odrážadlá. Vyblázniť sa 
bude dať aj na skákacej škôlke. Ďalej si Vaše 
ratolesti môžu cvičiť hádzanie loptičiek na 

terč, alebo maľovať 
kriedami na tabule 
pripevnené na plo-
te. Veríme, že deťom 
sa bude návšteva 
u  nás páčiť. Mamič-
ky zase môžu zvážiť, 
či by sa chceli pridať 
do tvorivého a orga-
nizačného tímu RC 
Obláčik medzi nás 
členky - dobrovoľ-
níčky. Materská či 
rodičovská dovolen-
ka sa tak môže stať 
pre ne príležitos-

ťou niečo nové sa naučiť, všeličo si vyskúšať 
a spoznať nových priateľov. Príďte medzi nás 
obohatiť nielen seba, ale i lamačskú komunitu 
mladých rodín. 
Nezáväzne k  nám môžete nakuknúť počas Dní 
otvorených dverí, ktoré pre Vás pripravujeme na 
18. – 19. septembra 2015. Prezrieť si budete môcť 
nielen záhradu, ale i Veľkú a Malú herňu. Dozviete 
sa o krúžkoch pre deti a kurzoch pre dospelých, 
ktoré začnú na jeseň. Ochotné členky sa s Vami 
podelia o svoj príbeh, ako im RC Obláčik spestril 
život a detstvo ich najmilším najmenším.
Bližšie informácie hľadajte na internetovej 
stránke www.oblacik.sk Mimochodom aj tá 
bude od septembra v  novšom a  prehľadnej-
šom dizajne. 
Do skorého videnia, tešíme sa na Vás.

Tím RC Obláčik

Rc Obláčik otvára novú sezónu                                                                                                                                          


